
Γιώργος Δενδρινός
Ορθοπαιδικός - Ζωγράφος

Ο Γιώργος Δενδρινός είναι ορθοπαι
δικός (Διευθυντής στην «Ευρωκλι

νική») και ασχολείται συστηματικά με τη 
ζωγραφική αλλά και με τη συγγραφή 
βιβλίων. 

Ο Γ. Δενδρινός έχει λάβει μέρος σε πολλές 
ομαδικές εκθέσεις με την ΕΕΙΚ και έχει κάνει 
τέσσερις ατομικές εκθέσεις. Στην τελευταία έκ-
θεσή του (Ιανουάριος 2006) στη Γκαλερί «Διά-

να», στη Βαρβάκειο Πλατεία, έδειξε τη νέα του 
δουλειά με τίτλο «χάρτινοι ορίζοντες». 

Τα έργα του είναι σύνθετα (χαρτί, ύφασμα, 
plexiglass) και ανάγλυφα. Χρησιμοποιώντας 
με ευρηματικότητα την τεχνική αυτή, είναι σε 
θέση να ανακαλύπτει απρόσμενες εικόνες του 
τοπίου και ιδιαίτερα του υγρού στοιχείου. Από 
το ίδιο το έργο είναι εμφανές ότι η αρχική σύλ-
ληψη της εικόνας είναι αόριστη και χωρίς να 

υπάρχει η ακριβής ιδέα για το τελικό αποτέ-
λεσμα. Όμως με τις σχεδόν αφηρημένες θα-
λασσογραφίες του, μπορεί να επαληθεύσει, 
τόσο με πρακτική, όσο και με θεωρητική προ-
σέγγιση, τις ατέλειωτες δυνατότητες της φόρ-
μας και του χρώματος, καθώς και της πλαστι-
κότητας της ύλης. Αυτό μάλιστα επιχειρείται 
σε σχετικά μικρές επιφάνειες και όχι σε πολύ 
μεγάλου μεγέθους έργα, που συχνά φορ-
τώνονται με τυχαίες φόρμες και χρώματα. Ο 
καλλιτέχνης χρησιμοποιεί μια τεχνική επάλ-
ληλων στρωμάτων χαρτιού, υφάσματος και 
άλλων, ευτελών συνήθως, υλικών καθώς και 
ακρυλικών χρωμάτων. Στα έργα του, ανακα-
λύπτει κανείς μια τάση επέκτασης στον ελεύ-
θερο χώρο και τον ανοικτό ορίζοντα. Ο ορί-
ζοντας αυτός μπορεί να βρίσκεται μέσα στο 
έργο, αλλά και έξω από αυτό. Παράλληλα 
όμως, το έργο κινείται και σε αντίθετη κατεύ-
θυνση, κεντρομόλο αυτή τη φορά, έτσι ώστε 
ο θεατής να καλείται να το αντιμετωπίσει με 
διαφορετικές προσεγγίσεις.

Το τελικό πάντως αποτέλεσμα φαίνεται πο-
λύ εκφραστικό και μένει ανοικτό για πολλα-
πλές ερμηνείες.

Ο Σεργκέι Σαμπουτίν είναι γιατρός βελονιστής, συγγρα
φέας και δημιουργός σειρών μουσικοθεραπευτικών 

CD. Στο παρελθόν από τις στήλες του «Ιατρικού Βήματος» 
παρουσιάσαμε το βιβλίο του Μουσικοθεραπεία αλλά και 
τα μουσικά CD του. 

Ο Δρ. Σεργκέι Σαμπουτίν επανέρχεται με τη δημιουργία δύο νέων 
CD με τίτλο «Ωκεανός Ενέργειας» και «Ωκεανός Αρμονίας». Τα δύο 
CD περιέχουν μουσική για άσκηση γιόγκα με σκοπό να βοηθήσουν 
αυτούς που ασχολούνται με τη γιόγκα. Τα CD έχουν ήχους από τα κύ-
ματα της θάλασσας, ήχους από θαλάσσια πουλιά, ήχους από φλά-
ουτο, ήχους από ανατολίτικα παραδοσιακά όργανα κ.α. Είναι γνωστό 
ότι η μουσική δίδει θετική ενέργεια στον άνθρωπο και τον ανακουφί-
ζει από το stress και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Τα δύο αυ-
τά CD είναι ωφέλιμα για την ψυχική και σωματική υγεία τόσο αυτών 
που ασχολούνται με τη γιόγκα όσο και άλλων ατόμων που δεν ασχο-
λούνται με τη γιόγκα. 

Για την παραγωγή συνεργάστηκαν άνθρωποι διαφόρων εθνικοτή-
των, πολιτισμών και παραδόσεων όπως η Ιrina Shaboutina (Ρωσία), 
Murad Ali (Πακιστάν), Tatiana Antsiferova (Βουλγαρία), Gautam 
Kumar (Ινδία), Elena Gkrouzman (Γερμανία) κ.ά. 

Σεργκέι Σαμπουτίν 
Ωκεανός Ενέργειας – Ωκεανός Αρμονίας
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TEΧΝΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ
Από τον Θ. Ντόλατζα, Πρόεδρο της Ε.Ε.Ι.Κ.
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TEΧΝΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ

Τα εγκαίνια της 

7ης Πανελλήνιας Έκθεσης 

της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών 

θα γίνουν στο ξενοδοχείο Caravel, αίθουσα «Ιλισός» 
την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2007 και ώρα 8μμ.

Η έκθεση περιλαμβάνει 100 περίπου έργα ζωγραφικής Ιατρών Καλλιτεχνών. 
Στα εγκαίνια είναι προσκεκλημένοι προσωπικότητες από τους χώρους της υγείας, 

της πολιτικής, της τέχνης και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος 
Δρ. Θεόδωρος Ντόλατζας

Χάρης Κανδηλώρος
Ενδοκρινολόγος - Γλύπτης

Ο Χάρης Κανδηλώρος γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα, αλλά σπούδασε 
και εργάστηκε στη Γαλλία για 15 χρόνια. 

Είναι διδάκτωρ Ενδοκρινολογίας και τέως Επιμελητής του Πανεπιστημίου του 
Νancy. Από το 1996 είναι συνεργάτης του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρού-
σι, αλλά, λόγω της εγκατάστασης του ιατρείου του στο Κορωπί, αναπτύσσει ιδιαί-
τερη παιδαγωγική δράση στο θέμα της διατροφής και των θυρεοειδοπαθειών και 
στην περιοχή των Μεσογείων. 

Με τη γλυπτική ασχολείται από την εφηβική ηλικία και είναι αυτοδίδακτος. Αρκετά 
από τα έργα του είναι επηρεασμένα από το σουρεαλισμό. Σαν υλικό χρησιμοποιεί 
κυρίως πηλό. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζει δουλειά του δημόσια.

Ερωτικό Τρικέφαλος

Απόγνωση

Γοργόνα η μέδουσα

Στη στάση του λωτού

ΠροσΚληση


